„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

LOKALNE KRYTERIA WYBORU WRAZ Z OPISEM



Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane
Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym

Wszystkie przyjęte lokalne kryteria wyboru są mierzalne i wykluczają dowolność interpretacyjną, co pozwala na niedyskryminującą ocenę wniosków i przejrzystość
procedury oceny i wyboru grantobiorców. Określono punkty należne za poszczególny stopień spełnienia kryterium i wskazano możliwe do przyznania punkty (wagi),
wykluczając możliwość przyznawania punktów ułamkowych. Ponadto kryteria zawierają wymogi określone dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Kryteria są adekwatne do diagnozy, a ich powiązania zostały opisane. Kryteria premiują operacje przyczyniające się do osiągania celów i wpływają na
osiąganie wskaźników produktu i rezultatu, gdyż bezpośrednio się do nich odnoszą. Ocena według kryteriów odbywać się będzie w oparciu o dokumentację wniosku
o powierzenie grantu.
Spełnienie kryterium
Sposób
Opis uzasadniający przyjęcie kryterium, wskazujący powiązanie z celami LSR i PROW 2014-2020 Należne przyznawania
Sposób i źródło informacji do weryfikacji kryterium
Zakres
wag
punkty
Premiowanie operacji przeprowadzonych w miejscowościach do 2 tys. mieszkańców oraz do 5 tys.
1A. do 2 tys.
mieszkańców. Preferuje się realizację operacji w mniejszych miejscowościach ze względu na to, że to
9
mieszkańców
właśnie te miejscowości najczęściej są mniej „doinwestowane”.
Operacja zostanie
Wnioskodawca wskazuje na spełnienie kryterium we Wniosku o Powierzenie Grantu oraz na podstawie
1. zrealizowana na terenie
0-9
Zaświadczenia wystawionego przez wójta/burmistrza określającego liczbę mieszkańców miejscowości
miejscowości:
zameldowanych na stałe i czasowo, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31.12.2013r.
1B. do 5 tys.
7
W przypadku gdy operacja jest realizowana w kilku miejscowościach, punkty zostają przyznane wtedy, gdy
mieszkańców
przynajmniej jedna ze wskazanych miejscowości mieści się w określonych zakresach.
Kryterium rozłączne, operacja otrzyma 0 lub 7 lub 9 pkt.

Lp.

Treść kryterium

Realizowana operacja
2. będzie odpowiadać na
potrzeby grup

2A. osób po 50 roku
życia;

5

0-10

Kryterium premiuje operacje, które mają pozytywny i bezpośredni wpływ na sytuację grup
defaworyzowanych określonych w LSR. Zintensyfikowane działania na rzecz grup defaworyzowanych mają
przeciwdziałać negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa, negatywnym zjawiskom społecznym

defaworyzowanych:

2B. osób niepracujących.

3.

Operacja wpływa na zwiększenie integracji
społecznej.

Wnioskodawca posiada
4. doświadczenie w
realizacji projektów:

Wnioskodawca wziął
udział w
szkoleniu/doradztwie
5.
przeprowadzonym
przez LGD w ramach
danego naboru:

4A. co najmniej trzech
projektów

5

14

0-14

9
0-9

4B. co najmniej jednego
projektu

7

5A. udział w szkoleniu

5
0-9

5B. udział w doradztwie

7

wynikających ze starzenia się i bezrobocia oraz przyczyniać się do polepszenia jakości życia na obszarze.
Kryterium powiązane z celem ogólnym Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD,
w tym celem szczegółowym Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań
aktywizujących grupy defaworyzowane. Kryterium odnosi się do elementu diagnozy LSR – analizy SWOT
w zakresie małej integracji społecznej mieszkańców LGD oraz niskiej aktywności grup defaworyzowanych
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Powierzenie Grantu .
Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać zaplanowane działania oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja
będzie odpowiadać na potrzeby grup defaworyzowanych: osób po 50 roku życia i / lub osób niepracujących.
Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się
z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego uzasadnienia w powyższym zakresie (np.
uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że operacja będzie odpowiadać na potrzeby
grup defaworyzowanych).
Kryterium łączne, operacja otrzyma 0 lub 5 lub 10 pkt.
Kryterium powiązane z celem ogólnym Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD,
w tym celem szczegółowym Wspieranie inicjatyw wzmacniających więzi społeczne oraz działań
aktywizujących grupy defaworyzowane. Kryterium odnosi się do elementu diagnozy LSR – analizy SWOT
w zakresie małej integracji społecznej mieszkańców LGD oraz niskiej aktywności grup defaworyzowanych.
Premiowanie operacji, które przyczyniają się do wzmacniania więzi społecznych, niwelowania nierówności
społecznych i wspierania grup defaworyzowanych.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Powierzenie Grantu .
Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać zaplanowane działania oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja
przyczyni się do wzmacniania więzi społecznych, zniwelowania nierówności społecznych i wsparcia grup
defaworyzowanych.
Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się
z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).
Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego uzasadnienia w powyższym zakresie (np.
uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że operacja będzie miała wpływ na zwiększenie
integracji społecznej).
Operacja otrzyma 0 lub 14 pkt.
Premiowanie wnioskodawców z doświadczeniem w realizacji projektów przełoży się na jakość składanej
dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawniejszą realizację operacji oraz jej rozliczenie, a co za tym idzie
pozytywnie wpłynie na realizację celów w ramach LSR w skali długoterminowej.
Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Powierzenie Grantu oraz
dostarczonego załącznika - oświadczenia o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów (zgodnie ze
wzorem udostępnionym przez LGD). W oświadczeniu wnioskodawca wskazuje tytuły realizowanych
projektów, programy w ramach , których były realizowane, zakresy projektów oraz kwoty uzyskanego
dofinansowania.
Kryterium rozłączne, operacja otrzyma 0 lub 7 lub 9.
Punkty otrzymają wnioskodawcy, którzy opracowując wniosek skorzystali z oferty doradztwa świadczonego
przez LGD w ramach ogłoszonego naboru. Ma to przyczynić się do jakości składanej dokumentacji
aplikacyjnej.
Podczas diagnozy obszaru LSR wykazano, że potencjalni beneficjenci mogą napotkać trudności, szczególnie
w zakresie zbyt skomplikowanych procedur.
Wnioskodawca wskazuje we Wniosku o Powierzenie Grantu, że wziął udział w jednej lub obu formach

5C. udział w szkoleniu i
doradztwie

wsparcia LGD w ramach naboru, w którym składa wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację
LGD, tj. listy obecności z potwierdzeniem udziału w szkoleniu, rejestr udzielonego doradztwa (karty
doradztwa).
Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie, jako dowodu na
skorzystanie ze wsparcia.
Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście
obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia –
potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu. W przypadku stwierdzenia,
że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia, nie figuruje na liście obecności z
potwierdzeniem udziału w szkoleniu i/lub nie widnieje w rejestrze doradztwa (kartach doradztwa)
zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.
Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego w rozmowie telefonicznej,
podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w
ramach którego został złożony wniosek.
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Operacja otrzyma 0 lub 5 lub 7 lub 9 pkt.
Wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział
terenowy na obszarze LGD co najmniej 6
6.
miesięcy przed
dniem złożenia wniosku

9

Planowane działania związane są z podnoszeniem
7. wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych

5

Wnioskodawca będzie
8. promował Stowarzyszenie „Lokalna Grupa
Działania – Grupa Łużycka”

9

0-9

0-5

0-9

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Powierzenie
Grantu oraz dostarczonego załącznika.
Wnioskodawca przedstawi dokument z którego wynika, iż posiada siedzibę lub oddział terenowy na
obszarze LGD zgłoszony co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Operacja otrzyma 0 lub 7 pkt.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we Wniosku o Powierzenie Grantu.
Tematyka realizowanego zadania lub jego częściowy zakres będzie dotyczył następujących kwestii:
- promowanie walorów środowiska naturalnego,
- podnoszenia świadomości ekologicznej;
- promowanie postaw pro środowiskowych i pro klimatycznych, przeciwdziałanie pogorszeniu stanu
środowiska naturalnego i zmianom klimatycznym.
Operacja otrzyma 0 lub 5 pkt.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie opisu spełnienia tego kryterium we Wniosku o Powierzenie
Grantu.
Wnioskodawca niezależnie od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, zobowiązuje się do zamieszczania na wszystkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych:
- logotypu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”,
- informacji w brzmieniu: Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.
Operacja otrzyma 0 lub 9 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać: 74 pkt.
Warunkiem wybrania operacji do finansowania jest uzyskanie minimum 20 pkt.

